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Produktbeskrivning
OX-ON Cut Supreme 9602 är en extra bekväm och skärbeständig (skärskyddsnivå C) kvalitetshandske för dig som arbetar med vassa föremål i 
samband med till exempel montering eller inom industri och hantverk. Handsken är fodrad med kevlar, vilket ger händerna extra skydd. Handsken ger 
dig god komfort och flexibilitet, och slip-on-funktionen gör det enkelt att snabbt ta på och av den. Överhanden är tillverkad av bomull som har god 
andningsförmåga. Handflatan och fingertopparna är försedda med getskinn, vilket gör handsken både smidig och mjuk samtidigt som du får en bra 
fingerkänslighet.  Cut Supreme 9602 är en bekväm och säker Cut-handske som du kan använda i många sammanhang.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning Arbetshandske

Varumärke OX-ON

Undervarumärke Cut

Storlek 8

Färg Svart

Egenskaper Skärskydd, värmetålig

Material Bomull, glasfiber, kevlar, läder

Märkningar CE, Hansecontrol

CE-kategori CAT II

Produkt- eller teststandarder EN 420, EN 388

Direktiv, förordningar och lagstiftning 425/2016/EU

   
Förpackning

Enhet Innehåll Längd Bredd Höjd EAN

kartong 120 par 60 cm 28 cm 23.5 cm 5708233217930

fp 6 par 23 cm 10 cm 12 cm 5708233217923

par 1 par 5701952194483

CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står 
för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, 
byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

Arbetshandske, OX-ON Cut, 8, svart, 
bomull/glasfiber/kevlar/läder, skärskydd, 
värmetålig

 Skärskyddshandske (skärskyddsnivå C) 
 Mjukt och smidigt getskinn
 Bra fingertoppskänsla
 Fodrad med kevlar
 Slip-on-modell

Artikelnummer |  93348
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Hansecontrol er et stort og anerkendt tysk kemilaboratorium. 
I samarbejde med Hansecontrol gennemfører OX-ON løbende omfattende testprogrammer.  
Mærkningen sikrer dig, at handsken er gennemtestet og godkendt hos det tyske kemilaboratorium.

Standarden specificerar 
kraven för skyddshandskar 
beträffande skydd mot 
mekaniska risker.

Standarden specificerar 
kraven för skyddshandskar i 
förhållande till allmänna krav 
och testmetoder.
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